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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 22 ze dne 27.08.2018 

 
č. 388 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 2658/1 o vý-
měře cca 109 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště za cenu 1.000 Kč/m2  společ-
nosti GasNet, s. r. o., IČ 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Klíše na zákla-
dě smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Podpisem smlouvy pověřuje starostu a místosta-
rostu města. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2018 
záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 389 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 950 o výměře 
cca 187 m2 – ostatní plocha – manipulační plocha v k. ú. Mnichovo Hradiště (boční a 
zadní část pozemku) MUDr. J.S., 198 00 Praha 9 za cenu dle znaleckého posudku, 
minimálně však za 1.200 Kč/m2. Prodej části pozemku uskutečnit poté, co se kupující 
stane vlastníkem pozemku p. č. 949 o výměře 257 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba č. p. 497 občanská vybavenost. Podpisem kupní smlouvy po-
věřuje starostu a místostarostu města.  
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.06.2019 
záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 390 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku p. č. 284/6 o výměře 36 
m2 – zahrada v k. ú. Sychrov nad Jizerou paní Š.H., Mladá Boleslav a panu M. M., 
Slovenská republika za cenu 200 Kč/m2. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a 
místostarostu města. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 31.12.2018 
 záznam o hlasování: 5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 391 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření kupní smlouvy na prodej po-
zemku p. č. 1992/169 o výměře 1 007 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště s paní 
E. L., Mnichovo Hradiště za cenu 1.883.090 Kč na základě výsledku o konání veřejné 
elektronické aukce prostřednictvím společnosti AUDRA, s. r. o., aukční a dražební 
agentura, IČ 274 79 447, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové – poskyto-
vatel aukčního prostředí. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 29.08.2018 
záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 392 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření kupní smlouvy na prodej po-
zemku p. č. 1992/171 o výměře 1 595 m2 – orná půda v k. ú. Mnichovo Hradiště 
s panem O.V., Bělá pod Bezdězem za cenu 3.332.650 Kč na základě výsledku o ko-
nání veřejné elektronické aukce prostřednictvím společnosti AUDRA, s. r. o., aukční a 
dražební agentura, IČ 274 9 447, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové – 
poskytovatel aukčního prostředí. 
záznam o hlasování:  5 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
Z: vedoucí odboru IKH 
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T: 29.08.2018 
 
č. 393 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování a spolufinanco-
vání projektu „Masarykovo náměstí v Mnichově Hradiště – Bezpečnost dopravy“ 
z prostředků města v případě, že tento projektu bude podpořen z IROP (výzva „OPS 
pro Český ráj - IROP - Doprava 2“). 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 30.08.2018 (materiál do ZM 10.09.2018) 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 394 
Rada města schvaluje Plán financování obnovy majetku stavby Vodovod Dobrá Voda, 
Lhotice, vypracovaný Ing. Oldřichem Makovičkou 15.08.2018. 
Z: vedoucí odboru IKH 
T: 10.09.2018 (informovat MZe) 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 395 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat petici občanů OV Dneboh  za 
zřízení druhé autobusové zastávky. 
Z: vedoucí Odboru SČŽÚ 
T: 29.08.2018 
 záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 396 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Plnění rozpočtu města 
Mnichovo Hradiště na rok 2018 k 31.07.2018.   
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 397 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu rozpočtu - Rozpočtové 
opatření 4/2018 dle přílohy – tabulkové části rozpočtu. 
Z: vedoucí FŠO 
T: ihned  
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
č. 398 

Rada města schvaluje návrh zápisu do kroniky Dnebohu za rok 2017 v předloženém 
znění. 
Z. vedoucí muzea města 
T:31.08.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 

 
 
č. 399 

Rada města schvaluje Vnitřní normu č.19 Bezpečnostní směrnici (systém opatření 
k zajištění a naplnění cílů stanovených Nařízením GDPR) s platností od 01.09.2018 
v předloženém znění. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 01.09.2018 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
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č. 400 
Rada města schvaluje Vnitřní normu č. 20 Metodiku nakládání s osobními údaji (sys-
tém opatření k zajištění a naplnění cílů stanovených Nařízením GDPR) s platností od 
01.09.2018 v předloženém znění. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 01.09.2018 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 401 
Rada města schvaluje pověření řízením Odboru životního prostředí Ing. Hany Hozáko-
vé s platností od 01.09.2018 do doby schválení nového vedoucího Odboru životního 
prostředí po provedení výběrovém řízení. 
Z: Tajemnice MěÚ 
T: 01.09.2018 
 záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č.402  
Rada města revokuje usnesení č. 387 rady č. 21 ze dne 20.08.2018 
Z: vedoucí muzea města 
T: ihned 
záznam o hlasování:  6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

č. 403 
Rada města schvaluje prodejní cenu knihy „Mnichovo Hradiště v pamětech rodiny Tou-
šovy „ pro prodej cizím subjektům na 260 Kč včetně DPH a doporučenou koncovou 
cenu ve výši 300 Kč včetně DPH. 
Z: vedoucí muzea města 
T: ihned 
záznam o hlasování: 6 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 
 
 
 

 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                               Mgr. Jiří Bína 
       starosta města                                   člen rady města 
 
 

Ing.Miroslav Kolomazník 
ověřovatel 


